Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet 24. martā
laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556
vai 63005558.
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«Zemgale/LLU» hokejisti
atkārtoti izcīna bronzu

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētajām balvām –
lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai
«Ielūgumu uz Jelgavu».

Sestdien Svētbirzē pieminēs
komunistiskā genocīda upurus
 Jana Bahmane

un piemiņas akmens, atceroties 1949. gada deportācijas.
Godinot komunistis1949. gada 25. martā notika
kā genocīda upuru
visplašākā Latvijas iedzīvotāju
piemiņu, sestdien,
izsūtīšana uz Sibīriju un ci25. martā, pulksten
tiem attāliem PSRS reģioniem.
11 Svētbirzē notiks
Prom no mājām tika izsūtīts
atceres brīdis.
vairāk nekā 41 tūkstotis mierīgo civiliedzīvotāju – trīspadsmit
Piemiņas pasākumā ikviens ar pusi tūkstoši ģimeņu, kurās
aicināts nolikt ziedus uz me- bija arī bērni un gados veci
moriālās sienas «Ciešanu ceļš» cilvēki.

Lai pilsētā raktu,
pašvaldībā jāsaskaņo
satiksmes ierobežojumi
 Ilze Knusle-Jankevica

Otrdien Ogrē, Vidzemes ledus hallē, Jelgavas hokejisti noslēdza šo sezonu un otro reizi kluba vēsturē izcīnīja bronzas medaļas,
kas ir atkārtots 2013./2014. gada sezonas panākums.
Šajā sezonā sasniegto «Zemgale/LLU» komandas galvenais treneris Haralds Vasiļjevs saista ar rūpīgi organizētu treniņu darbu.
Arī pēc sezonas beigām lielākā daļa spēlētāju vēl vismaz mēnesi pavadīs treniņos, slīpējot individuālo meistarību. «Kad sāku
strādāt, tika nomainīts treniņu grafiks. Esmu pateicīgs spēlētājiem, ka viņi pieņēma pārmaiņas un cītīgi trenējās. Ja es kādam
pirms sezonas teiktu, ka izcīnīsim bronzu, par mani smietos. Ja nebūtu skāruši savainojumi, tad mēs būtu vēl konkurētspējīgāki,» skaidro pieredzējušais speciālists.
««Kurbads» ir ļoti spēcīgs pretinieks, tā ir ļoti labi nokomplektēta komanda, un, lai viņus uzvarētu, tiktu finālā un cīnītos par
zelta medaļām, pietrūka paša galvenā – meistarības. Cīnījāmies ļoti labi – es puišiem neko nevaru pārmest, taču nereti ar cīņu
vien nepietiek. Pretinieks izšķirošajos momentos nospēlēja aukstasinīgāk,» pēc otrdien piedzīvotā zaudējuma ar 1:3 Latvijas
hokeja Virslīgas izslēgšanas spēļu pusfināla piektajā spēlē stāsta H.Vasiļjevs. Lai arī mūsu puiši izstājās no cīņas par čempiontitulu, iegūtās bronzas godalgas ir līdz šim veiksmīgākās 2013./2014. gada sezonas atkārtojums.
Jau zināms, ka kluba sistēmā nākamajā sezonā tiks izveidota U-18 komanda un Latvijas hokeja 1. līgā startējoša vienība. Šāds
solis sperts, lai dotu iespēju skaitliski lielākam hokejistu pulkam gan kvalitatīvi trenēties, gan krāt spēļu praksi. Par saviem nāFoto: Austris Auziņš
kotnes plāniem H.Vasiļjevs izsakās kodolīgi: «Mani plāni vienmēr ir tālejoši un ar augstiem mērķiem.»

Aicina iesniegt pieteikumus
pilsētas augstākajiem apbalvojumiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavai maijs ir īpašs mēnesis, kad ar spilgtām emocijām jelgavnieki aktīvi iesaistās Pilsētas svētku norisēs.
Jau tradicionāli Pilsētas svētkos tiks godināti tie jelgavnieki, kuri ar savām idejām un darbu ir veicinājuši
pilsētas izaugsmi. Lai apzinātu šos cilvēkus un novērtētu
viņu ieguldījumu, līdz 7. aprīlim var pieteikt kandidātus
apbalvošanai ar Jelgavas pilsētas augstākajiem apbalvojumiem «Goda zīme» un «Goda raksts».
Apbalvojumu «Goda zīme»
piešķir fiziskām personām par
īpašiem nopelniem valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā
vai citā darbībā Jelgavas pilsētas
labā. Savukārt Goda rakstu piešķir fiziskai, juridiskai personai
vai kolektīvam par nopelniem

un ieguldījumu tautsaimniecībā,
veselības aizsardzībā, kultūrā,
izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un
sabiedriskajā darbībā, informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē.
Ierosinājumus par apbalvojumu
piešķiršanu var iesniegt domes

deputāti, domes pastāvīgās komitejas un komisijas, juridiskās
personas, valsts un pašvaldību
iestādes, kā arī iedzīvotāji (ne
mazāk kā piecas pilngadīgas
personas).  
Pieteikums Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas
centrā jāiesniedz, norādot kandidāta vārdu, uzvārdu, darbavietu,
ieņemamo amatu vai nodarbošanos, nozari, kādā apbalvojums
piešķirams, īsu dzīves, darba un
sabiedriskās darbības aprakstu,
pamatojuma vēstuli, par kādiem
nopelniem persona vai kolektīvs
ieteikts apbalvojumam, kā arī
pievienojot iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un kontaktinformāciju.
Papildu informāciju var saņemt

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju pa tālruni

Sabiedrisko attiecību pārvaldē pa
tālruni 63005574.
Iesniegtos ierosinājumus apkopos un izvērtēs ar domes
lēmumu izveidotā Apbalvojumu
piešķiršanas komisija. Lēmumu
par apbalvojumu piešķiršanu
pieņems domes sēdē.
Apbalvojumus pasniegs 25.
maijā – Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa rīkotajā
pieņemšanā Jelgavas pilsētas
svētku laikā.
Visu pilsētnieku, kas kopš
1998. gada saņēmuši apbalvojumu «Goda zīme», vārdus var lasīt
Jelgavas pašvaldības mājaslapā
www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta»,
«Par Jelgavu», «Simbolika»,
«Goda zīmju saņēmēji».

63048800

Būvdarbu, kas saistīti ar satiksmes aizliegšanu
vai ierobežošanu Jelgavas pilsētas ielās un uz
ietvēm, veikšanai jāsaņem Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» lēmums
par satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu. «Tas
attiecas uz ikvienu, kurš vēlas veikt rakšanas vai
citus darbus, kas saistīti ar satiksmes aizliegšanu
vai ierobežošanu pilsētas ielās, – būvēt vai labot
inženierkomunikācijas, izbūvēt pievedceļu vai darīt ko citu, ja darbi skars ielas un ietves,» skaidro
iestādes vadītājs Māris Mielavs.
Saskaņā ar 2016. gada 19.
janvāra noteikumiem Nr.42
«Kārtība, kādā aizliedzama vai
ierobežojama satiksme» šādam
lēmumam jābūt, virzot ieplānotos darbus saskaņošanai
Rakšanas darbu komisijā, kas
sanāk kopā katru piektdienu
no pulksten 13 līdz 14 «Pilsētsaimniecībā» Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 16a, 3. stāva zālē.
Lai saņemtu lēmumu, darbu
veicējam ir jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas
shēma ar VAS «Latvijas valsts
ceļi», «Pilsētsaimniecību» un
nepieciešamības gadījumā ar
SIA «Jelgavas autobusu parks»
vai citām iesaistītajām organizācijām; jāiesniedz iesniegums
par satiksmes aizliegumu vai
ierobežojumu (ne vēlāk kā 10

dienas pirms plānotās satiksmes ierobežošanas vai aizliegšanas), pielikumā pievienojot
saskaņoto satiksmes organizācijas shēmu; shēma digitālā
formātā jānosūta pa e-pastu
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv. Lēmums tiks
pieņemts piecu dienu laikā, bet
ne vēlāk kā divas dienas pirms
darbu uzsākšanas. Iestāde pa
iesniegumā norādīto tālruni
informēs personu par sagatavoto lēmumu. Lēmumu var
saņemt «Pilsētsaimniecībā»,
9. kabinetā.
Sīkāka informācija par satiksmes ierobežošanu Jelgavas
pilsētas ielās un veidlapas
pieejamas mājaslapas www.
pilsetsaimniecība.lv sadaļā
«Pakalpojumi».

Aicina pieteikties Zelta pārus
Pilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīko svinīgo pieņemšanu
pāriem, kas 2017. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju.
Šogad mūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 25. maijā
pulksten 14 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Jelgavniekus – šī gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā (Svētes ielā 22) līdz 15. maijam. Piesakoties līdzi
jāņem pases un laulības apliecība.

Papildu informācija – pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Iespēja jauniešiem, kuri ir bez darba un nemācās
2017. gada janvāra beigās
15 336 cilvēki jeb 19,2 procenti
no bezdarbniekiem mūsu valstī
bija jaunieši vecumā no 15 līdz 29
gadiem – tie ir Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) dati.
Taču tie neatspoguļo reālo jauniešu bezdarba situāciju valstī,
jo daļa no tiem, kuri nemācās
un ir bez darba, NVA nav reģistrējušies kā bezdarbnieki. Cik
šādu jauniešu ir mūsu pilsētā,
statistika neparāda, taču tieši
viņiem varētu būt vislielākās
grūtības iekļauties darba tirgū.
Jelgavas pašvaldība pagājušajā gadā sāka īstenot Eiropas Sociālā fonda atbalstītu Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras un Jelgavas pilsētas domes
kopīgu projektu «Proti un dari!».
Projekta mērķis ir vienkāršs:
iesaistīt atbalsta pasākumos tos
jauniešus vecumā no 15 līdz 29
gadiem, kuri nestrādā, nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki un
nemācās. Vispirms jaunietis tiek
profilēts, lai apzinātu viņa vājās
un stiprās puses, un rezultātā
top individuāls darba plāns, kura
uzdevums ir pēc iespējas sekmīgāk iekļaut jaunieti sabiedriskajā
dzīvē un darba tirgū.
Jelgavā projekta reāla īstenošana sākās pagājušā gada
oktobrī. Programmu vada pe-

Programmas
vadītāja Dace
Ekša

dagoģe Dace Ekša, viņai palīdz
četri mentori, un katrs no viņiem
vienlaikus ir individuāls atbalsta
sniedzējs trim jauniešiem. Gan
programmas vadītājs, gan mentori pirms tam projektā ir apguvuši
apmācības programmu, kas ļauj
viņiem mērķtiecīgi īstenot uzdevumu. «Dzīve ir dzīve, un dažkārt
tajā viss sagriežas kājām gaisā. Arī
šis projekts apliecina, ka jaunieši,
kuri šobrīd ir bez darba un nekur
nemācās, visbiežāk ir apjukuši
dzīves līkločos. Viņiem ir vajadzīgs
atbalsts, lai pieceltos un ietu
tālāk,» saka D.Ekša. Lai gan ir
pedagoģe ar ilggadēju stāžu, arī viņai nākas atzīt, ka joprojām skolā
iegūtās zināšanas ne vienmēr ļauj
sekmīgi uzsākt patstāvīgu dzīvi.
«Atceros kādu jaunieti, kuru sais-

Dobeles ielā 62a, kur sanākt kopā,
bet arī milzīgs atbalsts no citām
Jelgavas pašvaldības iestādēm.
«Līdz ar to mums paveras ļoti
plašas iespējas jaunietim palīdzēt.
Kādam ir nepieciešams psihologa
atbalsts, citam – logopēda palīdzība, vēl kādam – apmeklēt kursus,
pieskatīt bērniņu, kamēr pats jaunietis iegūst jaunas prasmes... Atbalsta kopums var būt neierobežoti
plašs, jo katra jaunieša vajadzības ir
ļoti individuālas. Taču, lai kāda arī
būtu jaunieša līdzšinējā dzīve, jau
tas vien, ka viņš ir gatavs iesaistīreiz latviešu valodas stundā esot ties projektā, apliecina: iespējas ir
parādīts, bet atmiņā nav palicis. ikvienam, tās tikai jāprot saskatīt
Tagad prasmes, kas savulaik un izmantot. Mēs šeit nevienu
palaistas garām, jauniešiem bez nenosodām un nemācām dzīvot
maksas ļauj apgūt iesaistīša- – mēs atbalstām un mēģinām
katrā jaunietī
nās projektā.
saskatīt to poTomēr rindā «Iespējams, mūsu vidū ir
zitīvo, kas ļauuz uzņemšanu jaunieši, kuri šobrīd nonākuši
tu virzīties uz
projektā jau- bezpalīdzīgā situācijā – skola
priekšu,» saka
nieši nestāv. pabeigta vai līdz galam
D.Ekša, atzīs«Sākums netot, ka viņai tas
kad nav viegls nepabeigta, darba nav, un nav
ir sirdsdarbs,
– tikai mazpa- arī saprašanas, kā tikt ar to
jo kā skolotāmazām jaunieši visu galā. Tad šis projekts ir
jai nereti sāp
uzzina par šo īstā vieta, jo mēs centīsimies
sirds, ja kāds
programmu. palīdzēt katram.»
no bijušajiem
Kā vienmēr
– labākā reklāma ir no mutes audzēkņiem kaut kādu iemeslu dēļ
dzīvē netiek uz priekšu. «Ja man ir
mutē,» spriež D.Ekša.
Programmas vadītāja uzsver, šāda iespēja – kāpēc neveltīt savu
ka viņiem ir ne tikai sava mājvieta laiku un nepalīdzēt?!»
Programmas
mentore Līga
Žilinska

tīja datorprogrammēšana – viņš
vēlējās kļūt par programmētāju
un bija pārliecināts, ka pamatzināšanas viņam jau ir. Ko pierādīja
mūsu testēšana? Izrādījās, ka
pēc skolas beigšanas jaunietis tik
vien spēja, kā ieslēgt datoru un uz
ekrāna atrast interneta ikonu…
Tas skaudri parāda, cik jaunietis
pats ir spējīgs sabalansēt savas
prasmes un vēlmes.»
Šobrīd projektā Jelgavā ir iesaistīti 11 jaunieši, un sarunā
ar viņiem «Jelgavas Vēstnesis»
atklāj, ka patiesība ir vēl skaudrāka – tikai retais no viņiem atzīst,
ka prot uzrakstīt CV. Daļa to nav
darījuši nekad, kāds CV prastu
uzrakstīt ar roku, bet ne datorā,
kur nu vēl to elektroniski nosūtīt,
kāds cits atceras, ka skolā tas vien-

Arī programmas mentore Jelgavas 1. internātpamatskolas
skolotāja Līga Žilinska atzīst,
ka viņas tālrunis ir ieslēgts
24 stundas diennaktī – ja vien
jaunietim nepieciešams, viņš
palīdzību un atbalstu var lūgt
jebkurā brīdī. «Esmu sākumskolas skolotāja – es redzu
mazus, mīļus bērnus, bet bieži
vien neredzu, kas ar viņiem
notiek tālāk. Šobrīd nemaz
nav tik viegli darbu atrast
pieaugušam cilvēkam ar darba
stāžu, kur nu vēl jaunietim bez
pieredzes un dažkārt arī bez
profesijas. Iesaistīšanās projektā jaunietim dod daudz plašāku
skatījumu uz dzīvi – te ir iespēja
iegūt praktiskas zināšanas un
pielietot tās praksē. Iespējams,
mūsu vidū ir jaunieši, kuri
šobrīd nonākuši bezpalīdzīgā
situācijā – skola pabeigta vai
līdz galam nepabeigta, darba
nav, un nav arī saprašanas, kā
tikt ar to visu galā. Tad projekts
ir īstā vieta, jo mēs centīsimies
palīdzēt katram.»
Būtiski uzsvērt, ka projektā
var iesaistīties arī jaunieši ar
īpašām vajadzībām. Kopējais
Jelgavai pieejamais finansējums ir 333 174,60 eiro, kas līdz
2018. gada 31. oktobrim projektā ļaus iesaistīt 213 jauniešus.

«Vienīgais darbs, kur uzreiz pieņem bez «Vecmāmiņa gribēja,
izglītības un pieredzes, ir pārdevēja»
lai kļūstu par lauksaimnieci»

Evai ir 29 gadi, viņa ir divu
bērnu mamma – Elizabetei
ir pieci gadi, bet Oliveram
– 11 mēneši. Viņa atzīst, ka
jaunības lielākā kļūda bija nokļūšana sliktā kompānijā, kas
beidzās ar regulāru alkohola
lietošanu, skolas bastošanu.
Līdz ar to Evai nav profesijas, nav arī darba, bet viņa ir
iesaistījusies projektā «Proti
un dari!».

«Ja es 20 gadu vecumā nebūtu
satikusi savu draugu, ar kuru nu
jau ir kopīga ģimene, diezin kā
mana uzdzīve būtu beigusies…
Nāku no labas ģimenes, vienīgi
mamma mūs ar brāli audzināja
viena, un tikai tagad saprotu, cik
grūti viņai bija. Ja kaut daļu no
tā, ko sastrādāju jaunībā es, sadomātu darīt mani bērni, nezinu, ko
iesāktu. Man nelīdzēja nekas – ja
mamma nelaida no mājas ārā, es
izmuku pa logu. Ne man skola
interesēja, ne nākotne. Tikai tagad
domāju, kā būtu, ja es skolu nebūtu pametusi…» saka Eva.

Baibai ir 26 gadi, viņa viena
audzina piecus gadus veco dēliņu, viņai ir nepabeigta lauku
īpašumu apsaimniekošanas
speciālista izglītība, ko apguvusi Saulaines tehnikumā.
Šobrīd Baiba ir bez darba un
iesaistījusies projektā «Proti
un dari!».

Tagad Eva atzīst, ka vienīgais
darbs, ko viņa var dabūt, ir pārdevējas... par minimālo algu. «Ej,
kur gribi, – aizpildi tikai anketu
un rīt jau sāc strādāt. Tur visiem
vienalga, vai tev ir izglītība vai
nav. Apzinos, ka ne uz ko labāku
pretendēt nevaru. Vienīgi tas nav
tas, ko gribu darīt,» saka Eva. Projektā viņa ir sapratusi, ka labprāt
strādātu par auklīti bērnudārzā.
«Tas varētu būt darbs man. Un,
ja vien izdotos to sasniegt, esmu

gandrīz pārliecināta, ka līdz mūža
galam to arī varētu darīt. Man jau
drīz būs 30 gadi, izglītības nav,
tāpēc nav ko celt sapņu pilis. Es
savu esmu palaidusi garām, tāpēc
tagad būšu priecīga par jebkuru iespēju. Nožēloju, ļoti nožēloju savas
pazaudētās iespējas, bet pati vien
esmu vainīga,» saka Eva.
Eva vakarskolā ir pabeigusi 9.
klasi. Tagad viņa ir apņēmības
pilna sākt mācīties vidusskolā un
apgūt auklītes profesiju kursos.

Pieteikties projektam «Proti un dari!» jaunieši var, zvanot programmas vadītājai Dacei
Ekšai pa tālruni 29536996, vai pa e-pastu 2402@tvnet.lv.

«Kad sāku mācīties Saulaines
tehnikumā, bija pārliecība, ka šai
profesijai ir nākotne, bet tagad
šķiet, ka tai nākotnes nav. Tas
jau bija tikai nosaukums – lauku
īpašumu apsaimniekošana…
Patiesībā mums mācīja slaukt
govis un braukt ar traktoru,»
stāsta Baiba. Uz jautājumu, vai
viņai tiešām, mācoties tehnikumā,
bijusi pārliecība, ka visu turpmāko
dzīvi ar prieku slauks govis, Baiba
atbild, ka viņa to esot darījusi savu
vecāku saimniecībā. Taču vārds pa
vārdam, un nonākam līdz tam, ka
patiesībā jau govju slaukšana nav
viņas dzīves sapnis un šo profesiju
viņai izvēlējusies vecāmamma.
«Jā, laikam tā sanāk – vecāmamma gribēja, lai es būtu lauksaimniece. Var jau būt, ka pati tobrīd
par to neaizdomājos…»
«Proti un dari!» programmas

vadītāja Dace Ekša atzīst, ka tā
ir ļoti izplatīta situācija: jaunietis
īsteno nevis savus, bet kāda cita
sapņus, un bieži vien tas ir iemesls, kāpēc rezultāta nav. Baibas
gadījumā bija arī nesaskaņas ar
kursabiedriem, tad nāca rozā briļļu laiks, pieteicās dēliņš… Šobrīd
rozā briļļu vairs nav, nav arī darba
un profesijas, un vienīgie ienākumi
ir alimenti 98 eiro mēnesī. Līdz
šim Baiba ir strādājusi veikalā par
pārdevēju, bijusi apkopēja, auklīte
bērnudārzā, iestājusies kursos,
«kur kaut kas bija saistīts ar uzņēmējdarbību», bet tos pametusi…

D.Ekša teic, ka Baibas galvenā
problēma ir tā, ka viņa netic saviem
spēkiem: «Viņai ir vajadzīgs atbalsts, lai noticētu savām spējām.»
«Es apbrīnoju projektā iesaistītos cilvēkus – viņi ar tādu pacietību
gatavi man palīdzēt! Šobrīd jau
ir arī pirmie rezultāti – es sāku
apmeklēt manikīra kursus. Esmu
sapratusi, ka tas ir domāts man.
Ja nebūtu pamudinājuma, ko saņemu projektā, diezin vai saviem
spēkiem būtu tikusi tik tālu, lai
iesaistītos kursos,» spriež Baiba,
kura ir pārliecināta, ka pēc laika
jau būs darba devēja pati sev.

«Kad citi bērni spēlējās smilškastē, mana ikdiena bija pannas un katli»
Anastasijai ir 19 gadi, bet viņas meitiņai – 1,3 gadiņi. Viņa
pati saka, ka Melānija ir plānots bērniņš un lielāku laimi
savā dzīvē nespēj iedomāties.
Anastasija bija iesākusi mācības 10. klasē vakarskolā, bet
bērns slimojis, tāpēc mācības
pārtrauktas. Darba pieredzes
viņai nav. Tagad jauniete
iesaistījusies projektā «Proti
un dari!».
«Kad visi bērni spēlējās smilškastē, man bija citi pienākumi
– jau no 10 gadu vecuma es audzināju savas mazākās māsas
un brāli. Ģimenē vecākiem bija
alkohola problēmas, tāpēc par

māsām un brāli rūpējos es – pannas un katli bija mana ikdiena,»
stāsta Anastasija. Iespējams, šī
dzīves pieredze Anastasijai arī
likusi tik agrā vecumā izjust mātes
instinktu. Programmas vadītāja
Dace Ekša atzīst, ka Anastasija,
neraugoties uz saviem gadiem, ir
lieliska mamma. «Ja saka, ka ir
profesija mamma, tad tas ir par
Anastasiju. Viņai ir ļoti pieticīgas
prasības pret sevi. Viņa saka:
«Man neko nevajag, galvenais, lai
Melānijai ir labi!».»
To apstiprina arī Anastasija,
kura atzīst, ka nesapņo par augsta
ranga profesiju vai labi atalgotu
darbu – viņai pietiktu ar minimumu. «Bērni ir mana sirdslieta, un

es labprāt būtu auklīte. Lieliski,
ja varētu atrast darbu tajā pašā
dārziņā, kur ietu Melānija. Otrs
plāns: varētu strādāt par kādas
noliktavas darbinieci – vienatnē,
bez cilvēku pūļiem apkārt. Man
nav lielu ambīciju. Man pietiktu
kaut vai ar minimālo algu – citi
cilvēki taču tā dzīvo, es arī izdzīvotu,» šobrīd spriež Anastasija, kura
sevi uzskata par labu sievu savam
vīram un savas profesionālās
prasmes gatava attīstīt vien tik,
lai «varētu būt arī patstāvīga, ja,
nedod Dievs, dzīve tā iegrozītos».
Taču par dalību projektā viņa
saka: jau jūt, ka pašas domas sāk
mainīties. «Agrāk es dzīvoju vienai
dienai, īpaši nedomāju par rītdienu

– šodien ir labi, tātad viss kārtībā.
Tagad es sāku saprast, ka ir jādomā arī par rītdienu. Uzskatīju, ka
līdz brīdim, kad Melānijai būs trīs
gadi, es strādāt nevarēšu, jo vietu
dārziņā tik un tā nedabūsim. Tikai
ar mentora atbalstu es uzzināju,
ka pilsētā ir privātie bērnudārzi,
kurus pašvaldība līdzfinansē.
Tagad jau esmu parēķinājusi,
cik man šāds dārziņš izmaksātu.
Varbūt ātrāk varu sākt strādāt...
Atzīstu, ka manas zināšanas bija
nepietiekamas, un šis ir tikai
viens no piemēriem, ko iegūstu,
darbojoties projektā.»
Sagatavoja Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Ceturtdiena, 2017. gada 23. marts

VID seminārs – 4. aprīlī
 Ilze Knusle-Jankevica

Nākamais pašvaldības
un Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) rīkotais
bezmaksas seminārs
notiks 4. aprīlī. Tas būs
organizēts divās daļās
– vispirms seminārs,
pēc tam praktiska nodarbība datorklasē. Interesenti var pieteikties
apmeklēt vai nu abas
daļas, vai vienu no tām.
Seminārs sāksies pulksten
10. Tā mērķauditorija ir individuālie komersanti, zemnieku
saimniecību īpašnieki un fiziskas
personas, kas reģistrējušas saimniecisko darbību un ir iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksātāji (23
procenti). Seminārā runās par

ieņēmumu–izdevumu uzskaiti,
valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu noteikšanu, VID
iesniedzamajām nodokļu deklarācijām un pārskatiem.
Savukārt pulksten 12.30 sāksies praktiskā nodarbība – pārskatu un deklarāciju iesniegšana
VID elektroniskās deklarēšanas
sistēmā jeb EDS. Nodarbību
aicināti apmeklēt individuālie komersanti, zemnieku saimniecību
īpašnieki, saimnieciskās darbības
veicēji un fiziskas personas (iedzīvotāji).
Nodarbības notiks Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrā Jelgavā, Svētes ielā 33.
Interesenti semināram un
praktiskajai nodarbībai var
pieteikties pa tālruni 63012155,
63012169 vai e-pastu liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

ZIŅAS

Īpašnieces bezatbildības
dēļ sabrūk mājas siena

Jau devīto reizi Jelgava
pievienosies Pasaules
Dabas fonda rīkotajai
akcijai «Zemes stunda»,
kas sestdien, 25. martā, pulksten 20.30 aicinās ikvienu uz stundu
izslēgt apgaismojumu,
simboliski pievēršot uzmanību enerģijas un
resursu taupīšanai. Apgaismojums tiks izslēgts
arī vairākiem pilsētvides
objektiem.
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē informē, ka sestdien
no pulksten 20.30 līdz 21.30 tiks izslēgts Svētās Annas baznīcas, Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas
Marijas katedrāles, Svētā Simeona
un Svētās Annas pareizticīgo

katedrāles, Svētā Jāņa baznīcas,
Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcas, Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa, Jelgavas pils, Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja,
Lielupes promenādes, Pasta salas
un Mītavas tilta apgaismojums.
Akcijā piedalīsies arī «Latvijas
dzelzceļš», izslēdzot dekoratīvo
apgaismojumu Jelgavas dzelzceļa
tiltam, bet biokoģenerācijas stacija
«Fortum» samazinās apgaismojuma intensitāti.
Akcija «Zemes stunda» ir lielākais klimata tēmai veltītais
pasākums, kura laikā miljoniem
cilvēku visā pasaulē vienojas,
izslēdzot apgaismojumu uz vienu
stundu, lai pieprasītu izlēmīgu
rīcību enerģijas un resursu taupīšanai. Akcijā piedalīties aicināts
arī ikviens jelgavnieks, izslēdzot
apgaismojumu savā dzīvesvietā.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

PSIHOLOGU(-ĢI) uz nepilnu darba laiku.
Prasības kandidātiem:
• profesionālais maģistra grāds psiholoģijā;
• pieredze psiholoģiskās konsultēšanas jomā;
• sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju;
• sertifikāts, kas apliecina zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• teicamas spējas argumentēt savu viedokli rakstiski un mutiski;
• spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholoģiskās slodzes apstākļos;
• labas datorprasmes.
Galvenie pienākumi:
• atbalsts ģimenēm un personām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās (iegūta
invaliditāte, tuva cilvēka zaudējums, suicīda mēģinājums, pārciesta vardarbība);
• psihosociāla rehabilitācija dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām
darbībām;
• personu (ģimeņu) psiholoģiskā izpēte un atzinumu sagatavošana;
• individuālās konsultācijas.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv. Tālrunis informācijai – 63007524.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz pārrunām.
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

SOCIĀLO DARBINIEKU(-CI) darbam ar ģimeni un bērniem.
Prasības kandidātiem:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai
karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
41. pants);
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskās darba prasmes;
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo divu gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
• sociālo gadījumu risināšana, apzinot un piesaistot nepieciešamos resursus,
ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
• veikt risku izvērtēšanu ģimenēs, kurās tiek konstatēti bērna attīstībai nelabvēlīgi
apstākļi, sastādot sociālās rehabilitācijas plānus, vadīt un kontrolēt to izpildi;
• strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko
sistēmu (SOPA).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv. Tālrunis informācijai – 63007524.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz pārrunām.
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Īsi
 26. martā notiks pāreja uz vasaras laiku, kad pulksteņa rādītāji
jāpagriež vienu stundu uz priekšu.
Pāreja uz vasaras laiku notiks svētdien
pulksten 3 (naktī no sestdienas uz
svētdienu).
 Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka saskaņā ar
aktuālajiem datiem Jelgavā joprojām ir gripas epidēmija. Mūsu
pilsētā saslimstība ar gripu ir 168,4
saslimušie uz 100 000 iedzīvotāju
jeb saslimuši seši cilvēki. Tie bijuši
bērni vecumā no 5 līdz 14 gadiem.
Ņemot vērā, ka Jelgavā joprojām ir
pārsniegts epidēmijas slieksnis, spēkā
ir Jelgavas pašvaldības rīkojums, kas
nosaka ierobežot pasākumus, ja tie
notiek slēgtās telpās un saistīti ar
vairāk nekā 50 dalībnieku pulcēšanos
vienuviet.

«Zemes stundā»
aicina taupīt enerģiju
 Jana Bahmane

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā trešdienā divstāvu privātmājai Robežu
ielā 34 nobruka siena. Lai gan Jelgavas Būvvaldes
Būvinspekcija atzina, ka ēkā atrasties ir bīstami, mājas
īpašniece rakstiski atteicās to pamest un arī neveica
nekavējošas darbības, ko uzdeva Būvinspekcija, lai
likvidētu bīstamību. Ņemot vērā, ka ēka apdraud arī
blakus esošo māju, kurā dzīvo daudzbērnu ģimene,
pašvaldība norobežoja bīstamo vietu, un Būvvalde
uzdeva īpašniecei nekavējoties uzsākt būvdarbus
bīstamības novēršanai. Viņa to nevarēja nodrošināt,
tāpēc pašvaldība noslēdza līgumu ar būvkomersantu
par bīstamības novēršanu, izdevumus pēc tam atgūstot
no mājas īpašnieces.
Jelgavas Būvvaldes Būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina
stāsta, ka ēkai bija atsegti pamati
– bija plānots izbūvēt ūdens novades sistēmu, bet vairākus gadus
tas netika izdarīts, un ap ēkas
pamatiem krājās ūdens. Ziemā
sasalstot un pavasarī atkūstot, neizbēgami tika bojāti ēkas pamati,
kas, pēc speciālistu atzinuma, arī ir
sienas nobrukšanas iemesls. «Ēku
pirmoreiz apsekojām pagājušajā
trešdienā neilgi pēc notikušā un
secinājām, ka pastāv nesošo konstrukciju sabrukšanas risks, tāpēc
ēkas ekspluatācija nekavējoties
tika apturēta. 40 gadus vecā mājas
īpašniece un viņas brālis, kurš arī
dzīvo šajā mājā, gan atteicās ēku
pamest un izmantot pašvaldības
piedāvāto pagaidu mājvietu,»
situāciju ieskicē Būvinspekcijas
vadītāja.
SIA «Fish+Fish»
(reģ.Nr.40103680283) sakarā ar
paplašināšanos aicina savam
kolektīvam pievienoties

zivju apstrādātājus(-as).
Darba pienākumi:
• zivju sagatavošana, apstrāde, pakošana.
Prasības kandidātiem:
• fiziska izturība;
• vēlme strādāt un atbildības izjūta par
uzticēto darbu.
Mēs piedāvājam:
• sociālās garantijas un konkurētspējīgu
atalgojumu;
• apmācību darba pienākumu veikšanai;
• atbildīgu darbu starptautiskā
ražošanas uzņēmumā;
• veselības apdrošināšanas polisi (pēc
pārbaudes laika).
Pilnas slodzes darbs.
Darba vieta: Olaine, Rūpnīcu iela
4 (atrodas «Nordic Industrial Park»
teritorijā). Uzņēmums darbiniekiem
iespēju robežās nodrošina autobusu no
darba/uz darbu 50 kilometru apkārtnē
ap Olaini.
Darba samaksa (bruto): no 500 eiro.
Tālrunis 29104410, 26258415 (zvanīt
darba dienās no plkst.8 līdz 16); e-pasts
production@fishplusfish.com.

Tā kā nekavējoties bija jāveic
pasākumi, lai novērstu bīstamību
un paglābtu māju no sabrukšanas,
bet īpašniece to nedarīja, pašvaldība lēma darbus veikt par saviem
līdzekļiem, izdevumus pēc tam
no viņas atgūstot. «Šādu lēmumu
pieņēmām, jo blakus mājā dzīvo
ģimene ar bērniem un bojātā ēka
brūkot varēja uzkrist ieejai blakus
ēkā,» skaidro N.Ļubina, uzsverot,
ka par pašvaldības līdzekļiem
vispirms uzstādīja metāla norobežojumus, kas kaimiņus pasargātu
mājas brukšanas gadījumā. Pēc
tam nozāģēja jumta daļu un nogāza bojātās mājas daļas ārsienu,
lai novērstu bīstamību, bet tālākie
darbi, piemēram, būvgružu aizvešana, ēkas iekonservēšana, sienas
un jumta daļas atjaunošana, būs
jāveic īpašniecei pašai. Saskaņā ar
sarunu procedūru bīstamību Ro-

bežu ielā 34 novērsa SIA «STEFSMD» par 2009,89 eiro.
Būvinspekcijas vadītāja skaidro,
ka saskaņā ar Civillikumu ikviens
ir atbildīgs par sava nekustamā
īpašuma stāvokli: īpašniekam, lai
aizsargātu sabiedrisko drošību,
jātur sava būve tādā stāvoklī, ka
no tās nevar rasties kaitējums ne
kaimiņiem, ne garāmgājējiem,
ne arī tās lietotājiem. Ja būves
īpašnieks pretēji attiecīgās iestādes
pieprasījumam nenovērš draudošās briesmas, tad iestādei, raugoties pēc apstākļiem, būve jāsaved
kārtībā vai arī pavisam jānojauc
uz īpašnieka rēķina. Ja īpašnieks
pret īpašumu izturas bezatbildīgi,
novedot to līdz stāvoklim, kas
apdraud gan pašus, gan citus,
Būvinspekcija var piemērot sodu.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikts, ka par tādu
būvniecību un būves ekspluatāciju
reglamentējošo normatīvo aktu
pārkāpšanu, kuru neievērošana
var negatīvi ietekmēt būves konstrukciju nestspēju vai noturību,
ietaišu, iekārtu un inženierkomunikāciju drošību, fiziskām
personām uzliek naudas sodu no
70 līdz 1400 eiro, savukārt par uzbūvēto konstrukciju konservācijas
vai norobežošanas neveikšanu, ja
rezultātā tiek samazināta būves
konstrukciju drošība, nestspēja
vai noturība, fiziskām personām
uzliek naudas sodu no 70 līdz
570 eiro.

Poliklīnikā – jauni
pakalpojumi māmiņām
 Jana Bahmane

No 1. aprīļa Jelgavas
poliklīnikas Sieviešu
konsultāciju nodaļā
būs pieejami divi jauni
pakalpojumi – valsts apmaksāta grūtnieču aprūpe un pēcdzemdību
mājas vizītes, kas būs
maksas pakalpojums.
Valsts apmaksātu grūtnieču
aprūpi nodrošinās sertificēta vecmāte Ieva Jančevska. «Līdz šim
Jelgavas poliklīnikā grūtnieces
varēja stāties uzskaitē tikai pie
ginekologa, bet turpmāk, ja
ginekologs, apskatot grūtnieci,
neatklās novirzes no normas,
sievietes grūtniecību varēs
uzraudzīt arī vecmāte,» skaidro
Jelgavas poliklīnikas galvenā
ārste Marina Kovaļova. Vecmāte
veiks grūtniecības novērošanu
no 12. grūtniecības nedēļas līdz
pēcdzemdību perioda 42. dienai,

nodrošinot konsultācijas un valsts
noteikto nepieciešamo aprūpi.
Sākot ar 1. aprīli, Jelgavas
poliklīnika piedāvās arī jaunu
maksas pakalpojumu – pēcdzemdību mājas vizītes, ko nodrošinās
I.Jančevska. «Jaunās māmiņas
vecmātei varēs uzdot specifiskus
jautājumus par to, kā pēcdzemdību periodā rūpēties par sevi
un bērnu,» stāsta M.Kovaļova,
papildinot, ka īpaši vērtīgs šis pakalpojums varētu būt sievietēm,
kuras dzemdējušas pirmoreiz.
«Mājas vizīšu laikā vecmāte varēs
arī noteikt, vai jaunajai māmiņai
nepieciešama apskate pie kāda
cita speciālista,» tā poliklīnikas
galvenā ārste. Pēcdzemdību mājas
vizītes pakalpojuma cena – 30 eiro.
Pakalpojumi būs pieejami,
iepriekš piesakoties Sieviešu
konsultāciju nodaļas reģistratūrā pa tālruni 63011699. Šo
pakalpojumu izmantošanai
ģimenes ārsta nosūtījums nav
nepieciešams.

 SIA «Jelgavas autobusu parks»
nosaucis februāra labākos autobusu
šoferus starppilsētu un pilsētas pārvadājumos. Par izciliem darba rezultātiem 2017. gada februārī Jelgavas pilsētas pārvadājumos sumināts Andrejs
Sviķis, savukārt reģionālajos starppilsētu
pasažieru pārvadājumos – Aigars Ozols.
Uzņēmums saka šoferiem paldies par
kvalitatīvo un atbildīgo darbu.

 9. aprīlī pulksten 13 notiks klubiņa «Sendienas» biedru saiets,
informē Jelgavas Latviešu biedrības
valdes loceklis un klubiņa «Sendienas»
vadītājs Vilis Azevičs.
 31. martā pulksten 10 Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33 notiks Jelgavas
Pensionāru biedrības biedru kopsapulce. Tajā piedalīsies Veselības ministrijas pārstāvji, tāpēc pārrunāti tiks
ar veselības aprūpi saistīti jautājumi,
piemēram, par pierakstu pie speciālistiem, pakalpojumu pieejamību, kā
arī citi jautājumi, tostarp par vasaras
ekskursijām. Biedriem ierašanās obligāta, bet sanāksmi aicināts apmeklēt
ikviens seniors, kam interesē veselības
aprūpes jautājumi.
 Februārī Jelgavā darbu uzsākusi
Zemgales apgabaltiesas zvērināta
notāre Ieva Krūmiņa. Zvērinātas notāres prakses vietas adrese ir Jelgava, Lielā iela 22 – 3. Darba laiks – pirmdienās
no pulksten 10 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9
līdz 17, bet piektdienās no pulksten 10
līdz 17. Tālrunis 63048070, 27277497,
e-pasts ieva.krumina@latvijasnotars.lv.
 Jelgavas kristiešu draudze «Godība» rīko labdarības pasākumu
«Jelgavas pensionār, saposies svētkiem!», kura laikā profesionāli
frizieri bez maksas nogriezīs matus
pilsētas senioriem. Pasākums notiks
8. aprīlī no pulksten 10 līdz 15 Dambja ielā 26B. Pieteikties pa tālruni
28373102.
Precizējums
16. marta laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» rakstā «Skeitparks
būs pieejams katru dienu»
ieviesusies neprecizitāte.
Skeitparka labiekārtošanas darbi
veikti par valsts mērķdotācijas un
pašvaldības līdzekļiem.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu
saturu atbild to iesniedzējs.
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Skolēnu radītie roboti: skolas zvans
skan automātiski un siltumnīcas durvis
atveras pašas
Foto: Ivars Veiliņš

 Jana Bahmane

«Robotika ir vispusīga – tā
apvieno programmēšanu,
elektroniku, matemātiku, dabaszinātnes un citas nozares.
Ja vēlies savu produktu pārdot, nozīmīga ir arī izpratne
par ekonomiku un mārketingu, tādēļ nevar viennozīmīgi
identificēt tās nozares vai
profesijas, kurās noder robotikā gūtās zināšanas,» vērtē
Rīgas Tehniskās universitātes
(RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes doktorants RTU Robotikas
kluba valdes loceklis Kārlis
Berkolds. Robotika kā interešu izglītības pulciņš arvien
vairāk ienāk Latvijas izglītības
iestādēs – arī Jelgavā, veicinot
tehnisko kompetenču un loģiskās domāšanas attīstību
gan mazāko, gan arī vecāko
klašu skolēnu vidū.
Robotika ir lieliska iespēja bērniem
radošā veidā apgūt programmēšanas
un konstruēšanas pamatus, kā arī rast
izpratni par to, pēc kādiem principiem
darbojas dažādas elektroniskās ierīces.
«Šogad Latvijas robotikas čempionātam,
kura idejas līdzautors un viens no robotikas attīstītājiem Latvijā ir inženierzinātņu doktors Agris Ņikitenko, aprit desmit
gadi, un šo gadu laikā robotika Latvijā ir
ļoti attīstījusies – gan piedāvājot reālus
risinājumus dažādām nozarēm, gan arī
veicinot jauniešu interesi par inženierzinātnēm. Dažādas robotikas sacensības
bērniem un jauniešiem notiek ne vien
Rīgā, bet arī, piemēram, Preiļos, Siguldā,
Ventspilī, savukārt RTU Robotikas klubs
regulāri piedalās Metāla svētkos Jelgavā,
tādējādi popularizējot robotiku arī jelgavnieku vidū,» stāsta K.Berkolds. Robotika
kā interešu izglītības pulciņš darbojas
vairākās Jelgavas skolās, piemēram, 5.
vidusskolā, Spīdolas ģimnāzijā, Tehnoloģiju vidusskolā, 4. un 3. sākumskolā,
2. pamatskolā un 4. vidusskolā.

Gribētu, lai gulta saklājas pati

«Tas ir laikietilpīgs process – programma
ir jāpārstrādā vēl un vēl, izanalizējot
pieļautās kļūdas un meklējot risinājumus
to novēršanai,» vērtē Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas 8. klases skolnieks Deniss
Galanders, kurš ar robotiku nodarbojas
jau aptuveni četrus gadus. Viņam prātā
nāk dažādas domas, ko vēl robots varētu
izdarīt viņa vietā. «Piemēram, gribētu,
lai mana gulta no rītiem saklājas pati –
zinu, ka šādu robotu būtu reāli radīt, bet
pagaidām man vēl tam trūkst zināšanu,»
piebilst D.Galanders. Nozīmīga robotikas
pievienotā vērtība ir iespēja mācīties darbībā, izprotot, kādi risinājumi un kādēļ
ir visefektīvākie. Jelgavas 5. vidusskolas
direktores vietnieks, matemātikas un informātikas skolotājs un robotikas pulciņa
vadītājs Aleksandrs Smirnovs papildina,
ka robotika rosina bērnos vēlmi eksperimentēt un māca nebīties pieļaut kļūdas.

Māca strādāt komandā

Uzrunātie pedagogi un jaunieši atzīst,
ka robotikā liela nozīme ir komandas
darbam. «Es vienmēr mudinu bērnus
uz sadarbību, jo katram ir savas stiprās
puses. Tikai strādājot komandā, var
nonākt pie vislabākā risinājuma – arī
robotikas sacensībās komandas darbs
tiek augstu vērtēts,» skaidro U.Pekša.
Strādājot komandā, bērni ne vien iemācās sadarboties, bet tā ir arī lieliska
platforma dažādu kompetenču attīstībai.
«Manuprāt, ir svarīgi robotiku izzināt
vispusīgi, izprotot gan programmēšanu,
gan konstruēšanu un lodēšanu, lai nepieciešamības gadījumā varētu aizvietot
kādu komandas biedru. Darba grupā
vienmēr ir kāds, kurš spēj uz lietām
paraudzīties plašāk, tādējādi paverot arī
pārējiem iespējas jaunu ideju attīstībai,»
tā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas māj
turības skolotājs un robotikas pulciņa
vadītājs Ivars Bahmanis, kurš robotiku
vada arī 3. sākumskolas skolēniem. Bet
Jelgavas 5. vidusskolas 12. klases skolēni
Viktorija Smetskaja un Ņikita Kikiņovs
sadarbojoties pilnveido savas stiprās
puses. «Man ļoti patīk konstruēt, bet
programmēšana gan man padodas ar
grūtībām, tādēļ mēs ar Ņikitu esam lieliska komanda, jo viņa stiprā puse un hobijs
ir programmēšana,» stāsta V.Smetskaja.
«Katrs jaunietis pats saprot, kas viņam
vislabāk patīk un padodas, izvērtējot,
kādu pienesumu viņš var komandai
sniegt – zinātnē ir svarīga kopiena,»
vērtē Spīdolas ģimnāzijas informātikas
skolotājs un robotikas pulciņa vadītājs
Jānis Indārs.

«Robots ir autonoms, un tam iepro
grammētā funkcija jāveic patstāvīgi – bez
tālvadības ierīču palīdzības,» norāda
K.Berkolds, papildinot, ka robotikā
vienlīdz svarīga ir programmatūra
un tehniskais risinājums. Sākumā ar
programmēšanas palīdzību tiek radīts
konkrēts algoritms, bet tad, izmantojot
«Lego» konstruktoru, jaunieši konstruē «Vienreiz pat izjaucu iRobotu,
robotu, kas būtu spējīgs pēc iespējas lai saprastu, kā tas strādā»
«Protams, man interesē, kā darbojas
efektīvāk izpildīt uzrakstīto programmu,
piemēram, sekot konkrētai līnijai, nogā- dažādas ierīces. Esmu pat vienreiz izdāt kādu priekšmetu no vienas vietas uz jaucis iRobotu, lai saprastu, pēc kādiem
otru. Mazāko klašu skolēni lielākoties principiem tas strādā,» saka Jelgavas
izmanto vizuālo programmēšanas valo- Spīdolas ģimnāzijas 12. kases skolnieks
Ralfs Rogaļevs. Puidu, kuras pamatā ir
grafiskie elementi,
Robotikas nodarbības ir lieliska sis jau vairāk nekā
sešus gadus aizraubet vecākie robotiiespēja bērniem radošā veidā
jas ar elektroniku
kas entuziasti strāapgūt programmēšanas un
un kopā ar klasesdā ar sarežģītākām
programmēšanas
konstruēšanas pamatus, kā arī biedriem un bijušo
robotikas skolotāju
valodām, robotu
rast izpratni par to, pēc kādiem I.Bahmani izstrādākonstruēšanā izprincipiem darbojas dažādas
ja funkcionālu dizaimantojot ne vien
na gaismas ķermeni
«Lego», bet arī citus
elektroniskās ierīces.
– kuba lampu. Šī
materiālus.
«Robotika vizualizē programmu, snie- ideja aizvadītā gada konkursā «Biznesa
dzot iespēju bērniem uzreiz ieraudzīt, vai ekspresis» guva augstāko novērtējumu
tā darbojas, kā arī identificēt pieļautās Zemgalē. R.Rogaļevs robotikā gūtās zinākļūdas,» stāsta Jelgavas 4. sākumsko- šanas izmantojis arī skolas vides uzlabolas informātikas skolotājs un «Lego» šanā, izstrādājot un īstenojot risinājumu
robotikas pulciņa vadītājs Uģis Pekša. aktu zāles skatuves apgaismojuma paplaIzstrādājot programmu, jauniešiem ir jā- šināšanai. Spīdolas ģimnāzijas robotikas
domā solis uz priekšu, paredzot, pa kādu pulciņa dalībnieki radījuši arī mūsdietrajektoriju un kā robotam būs jākustas, nīgu ierīci kaķu barošanai brīdī, kad
kāda jāveido tā konstrukcija, lai uzdevu- saimnieka nav mājās. «Startējām «First
mu varētu izpildīt pēc iespējas efektīvāk. Lego League» robotikas sacensībās, kas

5. vidusskolas robotikas un eksperimentālās fizikas pulciņu vadītājs Josifs Spirts ir inženieris, tādēļ arvien meklē
risinājumus tehniskās jaunrades veicināšanai jauniešu vidū. «Sākumā eksperimentējām ar elektroniskajiem
robotiem, bet tad skola iegādājās «Lego» komplektus, un sākām izzināt «Lego» robotiku,» stāsta J.Spirts.
šogad bija veltītas dzīvnieku tematikai.
Mēs izstrādājām kaķu barotavu, kas pēc
mikročipa uz kaķa siksniņas spēj nolasīt,
kādu barību un cik lielā daudzumā kaķim iedot, lai mājdzīvnieks nepārsniegtu
ieteicamo dienas devu,» skaidro Spīdolas
ģimnāzijas 7. klases skolnieks Ralfs
Muča. Šī barotava, kas konkursā tika
atzīta par labāko projektu, veidota no
«Lego», taču jaunieši nenoliedz, ka ideju
varētu pielāgot reālās dzīves vajadzībām.
Bet 5. vidusskolas skolnieks Ņ.Kikiņovs atklāj, ka vēlas ierīkot gudro siltumnīcu. «Plānoju izstrādāt risinājumu
siltumnīcai, kas spētu uzturēt vēlamo
gaisa temperatūru, automātiski atverot
durvis, ja gaisa temperatūra siltumnīcā
ir par augstu, un aizverot tās, ja temperatūra ir zem normas,» skaidro Ņikita.
Viņš atklāj, ka šo projektu plāno īstenot
jau šovasar, jo tas viņa mājās ir aktuāli,
turklāt šī risinājuma izstrādē varētu
palīdzēt tētis, kas ir programmētājs. Arī
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā robotika
palīdzējusi atvieglot ikdienas dzīvi – 9.
klases skolnieks Aleksis Šteinburgs izstrādājis automātisko zvanu sistēmu,
kas autonomi informē par mācību
stundas sākumu un beigām. «Skolnieks
pie manis nāca ar vairākām idejām, un
kopā nonācām pie lēmuma, ka šī būtu
skolai aktuālākā. Nereti gadījās reizes,
kad dežurante nevarēja pavadīt kādu
skolas viesi, jo pēc īsa brīža viņai jāzvana
stundas sākums – tagad mūsu skolā šādu
problēmu vairs nav,» stāsta I.Bahmanis.
Arī mazāko klašu skolēni spēj radīt
risinājumus robotikas pielietošanai ikdienas dzīvē. «Viens no interesantākajiem
darbiem, ko esmu izveidojis, ir muzikālā
apsveikuma kartīte ar gaismas elementiem,» stāsta 5. vidusskolas 3. klases
skolnieks Artūrs Verškovs.

Robotikas pulciņš aizved līdz
programmēšanas, datordizaina
un inženierzinātņu specialitātēm

Pedagogi vērtē, ka izpratne par robotiku ir nozīmīga vairākās nozarēs, piemēram, matemātikā, informātikā, fizikā,
mašīnbūvē, bet jaunieši, kas apmeklē
robotikas pulciņu, savu nākotni lielākoties vēlas saistīt ar eksaktajām jomām,
minot programmēšanu, datordizainu,
inženierzinātnes. Vecāko klašu skolēni
spēj novērtēt robotikā gūto zināšanu
labvēlīgo ietekmi uz tiem mācību priekšmetiem, kuros nepieciešama stratēģiskā
domāšana. «Man padodas robotika un
bioloģija, tādēļ savu nākotni vēlos saistīt
ar neiroģenētiku, kur nepieciešama
izpratne par abām minētajām jomām,»
stāsta 5. vidusskolas 10. klases skolnieks

Spīdolas ģimnāzijas 7. – 9. klašu skolēni veiksmīgi startēja «First Lego
League» robotikas sacensībās Valkā, kuru tēma šogad bija «Dzīvnieki –
sabiedrotie». Puišu ideja par automātisko kaķu barotavu konkursā atzīta
par labāko projektu. «Šis konkurss ir vērtīgs, jo akcentē ne vien robotiku,
bet katru gadu izceļ arī kādu globālu tēmu,» vērtē Spīdolas ģimnāzijas
robotikas skolotāji.
Foto: no Spīdolas ģimnāzijas arhīva
Vladislavs Barkovskis, kurš jau ir apzinājis šī studiju virziena iespējas Latvijā.
«Nevar noliegt, ka nereti jaunieši uz
pulciņu atnāk intereses pēc – lai pavadītu laiku, taču dalība robotikas pulciņā
viņos rada izpratni par reālu darbu, un
daudzi saprot, ka tas viņus uzrunā,»
vērtē I.Bahmanis.

Interesi izrāda arī meitenes

Interesi par robotiku izrāda arī meitenes, taču puišu pārsvars joprojām ir
acīmredzams. A.Smirnovs norāda, ka
katru gadu arvien vairāk 5. vidusskolas
meiteņu sāk darboties robotikas pulciņā. «Man patīk gan programmēt, gan
konstruēt, un robotika man palīdzējusi
attīstīt analītisko domāšanu – vieglāk
padodas algebra un ģeometrija,» stāsta
5. vidusskolas 10. klases skolniece Diāna
Bobriševa-Gončaruka, kura robotikas
pulciņu apmeklē otro gadu un savu
nākotni vēlas saistīt ar programmēšanu.
Savukārt Tehnoloģiju vidusskolā meiteņu komanda pērn no «Lego» radījusi
automātiskās siltumnīcas prototipu, un
galvenā izstrādātāja bija Elizabete
Akermane. «Siltumnīca var automātiski
atvērt un aizvērt durvis, mērīt mitrumu
un nodrošināt apsildi,» skaidro I.Bahmanis. Lai pārbaudītu radītā risinājuma
efektivitāti, meitenes aptuveni 10 x 20
centimetrus lielajā siltumnīcas prototipā
audzēja tomātu stādus un salīdzināja
to īpašības ar stādiem, kas audzēti uz
palodzes.

Arī Spīdolas ģimnāzijas robotikas
pulciņa pasniedzēji J.Indārs un Džozefs
Horgans akcentē, ka viņu mērķis ir uzrunāt meitenes. «Domājam, ka meitenes
varētu ieinteresēt, aicinot uz atvērtajām
nodarbībām un atspoguļojot, kā darbojas
robotika,» vērtē Spīdolas ģimnāzijas
angļu valodas un vēstures skolotājs
Dž.Horgans no ASV, Bostonas. Interesi
jau esot izrādījušas 10. klases skolnieces.

Robotikai Jelgavā
ir attīstības potenciāls

Jelgavā vēl netiek rīkoti starpskolu
robotikas čempionāti, taču idejas par
tiem jau ir izteikuši vairāki robotikas
pulciņu vadītāji. «Domāju, ka iespējas
attīstīt robotiku pilsētā ir lielas, jo
jelgavnieki gūst augstus sasniegumus
dažādos robotikas čempionātos, taču
pilsētai ir nepieciešama vienota vīzija,»
vērtē I.Bahmanis. Robotikas komplekti
nemaksā lēti, tādēļ skolotāji novērtē
skolu atbalstu un uzticēšanos. «Pirms
pieciem gadiem sagatavoju programmu
robotikā un ierosināju skolas vadībai
attīstīt šo virzienu – guvu atbalstu,»
stāsta 5. vidusskolas robotikas un eksperimentālās fizikas pulciņu vadītājs
Josifs Spirts, papildinot, ka pats ir inženieris, tādēļ vēlas attīstīt arvien jaunus
virzienus. Pulciņu vadītāji novērojuši,
ka arvien vairāk robotikā iesaistīto
jauniešu izvēlas izstrādāt zinātniskos
darbus un veidot mācību uzņēmumus
ar ievirzi inženiertehnoloģijās.
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BK «Jelgava»
sāk izslēgšanas cīņas

BK «Jelgava» Latvijas Basketbola
līgas 2. divīzijas (LBL2) izslēgšanas
spēļu astotdaļfinālā tiksies ar komandas «Latvijas Universitāte/BS
Rīga» basketbolistiem. Pirmā spēle
notiks 27. martā Rīgā, Diagnostikas
centra sporta zālē (spēles sākuma
laiks vēl tiks precizēts), bet dienu
vēlāk komandas tiksies Zemgales
Olimpiskajā centrā. Spēle Jelgavā
paredzēta pulksten 19.30. Sacensību ceturtdaļfinālā tiks labākā
komanda divu spēļu summā. Jāatgādina, ka BK «Jelgava» LBL2 2.
kārtas turnīru noslēdza 3. vietā, 22
spēlēs izcīnot 18 uzvaras un piedzīvojot četrus zaudējumus.

FK «Jelgava» zaudē

Pirmo zaudējumu «SynotTip» futbola
Virslīgas čempionātā 17. martā piedzīvoja
FK «Jelgava», kas Olaines stadionā 2. kārtā
nenoturēja pirmajā puslaikā iegūto pārsvaru un ar 1:2 piekāpās «Liepājai». Vienīgos vārtus jelgavnieku labā guva pussargs
Rafaels Ledesma. FK «Jelgava» sastāvs:
Ikstens, Klimaševičs (Siņeļņikovs 83’),
Ošs, Redjko, Freimanis, Bakmazs (Kaubers 83’), Lazdiņš, Grigarāvičs, Kļuškins,
Ledesma, Razulis. Nākamā
spēle jelgavniekiem ir 1.
aprīlī pulksten
16 izbraukumā pret FK
«Ventspils».
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SPORTS
LLU studenti
izcīna sudrabu

LLU vīriešu basketbola komanda 20. martā Valmierā aizvadīja
Studentu basketbola līgas finālspēli, kurā sīvā cīņā mača galotnē
piekāpās Vidzemes Augstskolas
komandai (77:79), izcīnot sudraba
godalgas. LLU labā punktus guva
Justovičs (25), Bērziņš (15), Strogonovs (15), Atelbauers (15), Jēkabsons (3), Veitmanis (2), Kravinskis
(2), Frīdmanis, Ziemelis. Komandu
trenē Gatis Justovičs un Jānis
Tiltiņš. Jāatgādina, ka jelgavnieki
pusfinālā negaidīti ar rezultātu
95:91 pārspēja pagājušās sezonas
čempionus – biznesa augstskolas
«Turība» basketbolistus.

Džudistiem –
divi sudrabi Inčukalnā

18. martā Inčukalnā notika Latvijas
jauniešu meistarsacīkstes džudo U-14
un U-16 vecuma grupā, kurās piedalījās
vairāk nekā 300 sportistu no Igaunijas,
Lietuvas un Latvijas.
Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas treneru Marinas
Mazures un Sergeja Vasjkova audzēkņi šajās sacensībās izcīnīja divas sudraba godalgas. U-14 vecuma grupā svara kategorijā
līdz 32 kg 2. vietu ieguva Vlada Baranova,
bet U-16 grupā svara kategorijā līdz 73 kg
sudrabu izcīnīja Ņikita Jaroševičs.

open» –
Kalniņš ar 2. vietu Roterdamā «Jelgava
četri čempioni
atgriežas karatē elitē
 Ģirts Pommers

19. martā Jelgavas sporta
hallē noslēdzās trīs dienu
boksa maratons, kurā piedalījās apmēram 120 bokseri
no astoņām valstīm. Kā jau
iepriekš prognozēja Jelgavas
Cīņas sporta veidu centra
treneris Aleksandrs Knohs,
mūsu sportistu ceļā uz zelta
godalgām vissīvāko pretestību izrādīja spēcīgie Īrijas
bokseri, taču par čempioniem savā svara kategorijā
kļuva Deniss Sidorovs, Markus Tenčs, Artūrs Ivanovs un
Edmunds Lindermanis.

 Ģirts Pommers

Jelgavnieks Kalvis Kalniņš pēc
pusotra gada pārtraukuma
ir atgriezies karatē elitē – Roterdamā notiekošajā karatē
Premjerlīgas posmā pagājušās nedēļas nogalē viņš
svara kategorijā līdz 60 kilogramiem 70 sportistu konkurencē izcīnīja 2. vietu. «Ar
sasniegto esmu apmierināts,
jo ilgāku laiku biju izkritis no
aprites, tādēļ prieks, ka šoreiz
izdevās tikt uz goda pjedestāla,» savu sniegumu komentē
sportists. Pēc divām nedēļām
jelgavnieks piedalīsies Premjerlīgas posmā Dubaijā.
K.Kalniņš veiksmīgi aizvadīja sacensību pirmo dienu, uzvarot visas
piecas cīņas. Ar rezultātu 4:0 uzvarēts
Francijas karatists Faikals Abadī, otrajā
cīņā pret divkārtējo Eiropas čempionu
spāni Matiasu Gomezu mūsu sportistam
papildu punktu deva tiesneši (uzvara ar

Foto: Jan de Wild

rezultātu 3:2), trešajā cīņā ar minimālu
pārsvaru uzvarēts Slovākijas sportists
Dominiks Imirks (1:0), bet pusfinālā
Kalvis sīvā cīņā uzvarēja ukraini Ihoru
Uhniču. Finālā jelgavniekam bija jātiekas ar Uzbekistānas sportistu, kuram
tika zaudēts Premjerlīgas pirmajā posmā Parīzē, un arī šoreiz nedaudz pārāks
izrādījās Sadridins Saimatovs – 0:2.
«Grūti pat teikt, kā finālcīņā pietrūka.

Pretinieks ir ļoti ātrs, tādēļ pret viņu bija
sarežģīti cīnīties. Tagad zinu, kādi aspekti man vēl jāuzlabo, un viens no tiem
noteikti ir fiziskā sagatavotība,» pēc
piedzīvotā zaudējuma secina K.Kalniņš.
Karatē ir iekļauts 2020. gada olimpisko spēļu programmā, un K.Kalniņš
mērķtiecīgi gatavojas tām kvalificēties
– sportists ir iekļauts Latvijas olimpiskajā vienībā.

Jelgavai – sava skriešanas komanda
Volejbolistes
skrējējus vienā komandā un pārstāvēt
cīnīsies par finālu  Ģirts Pommers
mūsu pilsētu skriešanas seriāla «BigBank
 Ģirts Pommers

«Pirms pirmās pusfināla spēles pretinieces pēdējā mačā
bijām uzvarējušas – varbūt
tādēļ meitenes laukumā izgāja bez enerģijas, un loģiski,
ka tika piedzīvots zaudējums. Otrajā spēlē izdevās
atrast labu sākumsastāvu,
spēlētājas bija azartiskas un
veiksmīgāk servēja. Šajā sērijā
uzvarēs komanda, kura spēs
agresīvāk izpildīt servi,» pēc
Latvijas čempionāta pusfināla sērijas otrās spēles saka
Jelgavas volejbolistu treneris
Jānis Leitis.
Jelgavnieces pusfināla sēriju līdz divām
uzvarām uzsāka ar nepatīkamu četru
setu zaudējumu «RSU/MVS» volejbolistēm. Jāuzsver, ka spēle notika nevis
ierastajā komandas mājvietā Jelgavas
sporta hallē, bet gan Jelgavas novada
Sporta centra zālē.
Pēc piedzīvotā zaudējuma J.Leitis
pamainīja komandas sākuma sastāvu,
kas deva cerēto rezultātu – 19. martā
pretinieces tika uzveiktas ar pārliecinošu 3:0 (25:18; 25:18; 27:25). «Ļoti labi
šajā spēlē sevi parādīja centra spēlētāja
Kristīne Dzierkale, kura gan guva ceļgala savainojumu un mums kādu laiku
nevarēs palīdzēt. Šobrīd esam palikuši
desmit spēlētāju sastāvā. Centīsimies
tikt finālā – tas šobrīd ir mūsu galvenais
mērķis,» skaidro J.Leitis.
Izšķirošā spēle notiks 25. martā pulksten 16 Jelgavas novada Sporta centra
zālē. Finālā jelgavnieces jau gaida SK
«Babīte» volejbolistes.

«Uzskatu, ka ir nokomplektēts spēcīgs sastāvs, un mēs
noteikti mēģināsim konkurēt ar vadošajām skriešanas
komandām. Pats galvenais
pirmajā sezonā ir ļaut pilsētas
vārdam izskanēt skriešanas
sabiedrībā un popularizēt šo
sporta veidu,» par Jelgavas
skriešanas komandu stāsta
Jelgavas Sporta servisa centra
pārstāve un Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas
vieglatlētikas trenere Aļona
Fomenko, kura šajā aktivitātē
iesaistīsies arī kā dalībniece.
Pirmais starts jaunizveidotajai
pilsētas skrējēju komandai
plānots 26. martā Liepājā, kur
notiks pirmais seriāla «BigBank Skrien Latvija» posms.

Skrien Latvija» posmos. Šajā sezonā plānoti astoņi posmi, tostarp viens Jelgavā
– 22. jūlijā.
Jelgavas komandā, kuras nosaukums
būs «Jelgavas Sporta servisa centrs»,
pieteikti šādi sportisti: vidējo distanču
skrējēja Anastasija Geraseva, kura pirmajā posmā skries 10 kilometru distanci,
pusmaratonists Raitis Kraslovskis (pirmajā posmā skries 21 kilometra distanci),
ultramaratonists Edgars Simanovičs, kurš
pazīstams kā 246 kilometrus garā skrējiena spartatlona veiksmīgs dalībnieks.
Tāpat komandā iekļauts Oskars Blaus,
kurš pirmajā posmā skries piecus kilometrus, Daiga Dābola, Ilze Sermolīte (Liepājā
skries 10 kilometrus), Salvis Brasavs
(Liepājā skries 21 kilometra distanci), kā
arī A.Fomenko (skries piecus kilometrus).
Komandu ieskaitē tiks ņemti vērā katrā
posmā sasniegtie četri augstvērtīgākie
katras komandas sportistu rezultāti, bet
Ideja par šādas komandas izveidi ra- no astoņiem seriāla posmiem punkti tiks
dās jau agrāk, taču šogad tā beidzot tiek skaitīti par pieciem katras komandas
īstenota. Mērķis ir pulcēt labākos pilsētas veiksmīgākajiem posmiem.

Vēl vairākiem mūsu bokseriem nedaudz pietrūka, lai kļūtu par šo sacensību čempioniem. Finālā zaudējumu
piedzīvoja gan Ruslans Balahovcevs
(svara kategorijā līdz 46 kilogramiem),
kurš piekāpās Olaines bokserim, gan Ivis
Jass (līdz 57 kilogramiem), kurš līdzīgi kā
Daniils Tenčs (līdz 70 kilogramiem) piekāpās bokserim no Īrijas. 2. vietu izcīnīja
arī Artemijs Judins (līdz 69 kilogramiem)
un Ēriks Mantula (līdz 64 kilogramiem).
Bronzas godalgu svara kategorijā līdz
64 kilogramiem izcīnīja Viktors Kogajs.
«Kopumā ar sacensībām varam būt
apmierināti, jo visi šābrīža spēcīgākie
sportisti uzvarēja. Tāpat ļoti tuvu uzvarai bija vēl vairāki Jelgavas bokseri.
Prieks par turnīra sportisko līmeni,
kuru uzteica arī viesi no citām valstīm.
Šāds turnīrs ļauj iegūt cīņas pieredzi pret
dažāda stila un rakstura sportistiem,» sacensību gaitu vērtē A.Knohs. Pagājušajā
gadā jelgavnieki izcīnīja sešas godalgas.
Jāpiebilst, ka M.Tenčs, A.Ivanovs un
E.Lindermanis šogad piedalīsies Eiropas
čempionātā boksā un sacensības katrā
svara kategorijā notiks citā valstī. Piemēram, E.Lindermanis septembrī dosies
uz Turciju, bet A.Ivanovs jūlijā startēs
Bulgārijā.
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Sporta pasākumi
24. martā pulksten 10.30 – LOK
projekta «Sporto visa klase» sacensības
stafetēs 4. klašu skolēniem (ZOC).
25. un 26. martā pulksten 10 –
Latvijas vīriešu čempionāta Zemgales
reģionālās atlases turnīrs šahā (Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā).
25. martā pulksten 12 – Latvijas
maksibasketbola 26. čempionāts K40+:
IK «Doks» – SK «Babīte/Babītes būve»
(sporta hallē).
25. martā pulksten 18.30 – Jaunā
sieviešu basketbola līga: BK «Jelgava» –
BS «Ogre» (sporta hallē).
25. martā pulksten 10 un 26. martā
pulksten 14 – Jelgavas pilsētas atklātais
čempionāts basketbolā (sporta hallē).
26. martā pulksten 11 – Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts telpu futbolā
(sporta hallē).
31. martā pulksten 10.30 – LOK
projekta «Sporto visa klase» sacensības
stafetēs 3. klašu skolēniem (ZOC).
1. un 2. aprīlī pulksten 10 – Latvijas
kauss mākslas vingrošanā (ZOC).
1. aprīlī pulksten 10 un 2. aprīlī
pulksten 15 – Jelgavas pilsētas atklātais
čempionāts basketbolā (sporta hallē).
2. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts telpu futbolā
(sporta hallē).
6. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2017» 1. kārta
(Ozolniekos).
7. aprīlī pulksten 16 un 8. aprīlī pulksten 12 – Latvijas skolēnu sporta spēles
peldēšanā (LLU sporta namā).
8. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā
(sporta hallē).

Piedāvā darbu
Biedrība «Centrs Elizabete» (reģ.
Nr.50008032881) piedāvā darbu bērnu
diennakts aprūpētājai(-am) NVO sociālās
aprūpes centrā Jelgavā. Jāstrādā ar visu
vecumu bērniem. Darbs maiņās – no plkst.9
līdz 21 vai no plkst.21 līdz 9, slīdošā grafikā.
Jāievēro kristīgās ētikas normas. CV, motivācijas vēstuli un atsauksmi sūtīt pa e-pastu
centrselizabete@inbox.lv. T.63020955.
SIA «MDL Terminal» (reģ.Nr.40103450658)
aicina darbā preču marķētājas(-us)
noliktavā Ozolniekos un Mārupē. Prasības:
iepriekšēja pieredze. CV sūtīt pa e-pastu
info@mdlterminal.com. T.29407770
(zvanīt darba dienās no plkst.10 līdz 17).

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu koku, krūmu izciršanā. T.26041297.
Vīrietis – darbu celtniecībā vai saimniecībā. T.29870655.
Sieviete (46 g.) – apkopējas vai saimniecības darbu. T.24782022.

Dažādi
16. martā SIA «Zemgales veselības
centrs» telpās Zemgales prospektā 15
atrasts naudas maks.
T.63084011.

Pateicība
Vēlos izteikt pateicību Jelgavas pilsētas
slimnīcas sekretārei un dakterim Guntim
Buldinskim par palīdzību projekta
«Profesija – ķirurgs» tapšanā.
Jelgavas 3. sākumskolas 4. klases
skolniece Kerija Majorova

Līdzjūtības
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
basketbola trenerei Gundegai Vaščenko
sakarā ar mātes aiziešanu mūžībā.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
kolēģim Laimnesim Ģedertam, meitu
pāragri zaudējot.

Mūsu pilsētas skriešanas komanda «Jelgavas Sporta servisa centrs» plāno piedalīties skriešanas seriāla «BigBank Skrien Latvija» astoņos posmos. No kreisās: Aļona
Fomenko, Oskars Blaus, Daiga Dābola, Raitis Kraslovskis, Anastasija Geraseva,
Foto: Inga Gedroviča
Edgars Simanovičs, Ilze Sermolīte un Salvis Brasavs.

Par čempionu starptautiskajā boksa
turnīrā «Jelgava open» kļuva jelgavnieks Deniss Sidorovs (no kreisās),
kurš uzvarēja svara kategorijā līdz
34 kilogramiem, finālā sakaujot
Igaunijas sportistu Igoru Makarovu.
«Pirmā cīņa šajā turnīrā īsti neizdevās, taču finālā jau jutos labi un biju
pārliecināts par savām spējām,»
tā viens no turnīra čempioniem
D.Sidorovs. Kopumā Jelgavai tādi
Foto: Austris Auziņš
ir četri.

SIA «Medicīnas sabiedrība
«Optima 1»» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
DAINA VAŠČENKO (1951. g.)
AKUĻINA AKULOVA (1923. g.).
Izvadīšana 24.03. plkst.11.30
Kalnakroga kapsētā.
MELAŅJA BURDA (1924. g.).
Izvadīšana 24.03. plkst.12 no Meža
kapsētas Sēru nama uz Romas kapsētu.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 27. marts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Persijā. 9.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2404.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 140.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Mīlestība ārpus romāna. Romantiska komēdija (ar subt.). 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.55  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.25 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 8.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Seriāls (ar subt.). 2012.g. 139.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2404.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*
1.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 12.sērija.
6.55 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
7.10 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.40 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
8.10  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.40 Uzvelc tautastērpu!*
9.10 Latvijas sirdsdziesma.*
10.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 7.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 Latvijas meistarsacīkstes hokejā.* 2.finālspēle.
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 710.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.
20.10  Senie festivāli. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 126.sērija.
22.00 Tīmeklī. Vācijas spraiga sižeta drāma. 2013.g.
23.45  Midsomeras slepkavības 3. Seriāls. 3.sērija.
1.40 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 2010.g. 16.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Karamba! Humora raidījums.
11.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 102. un 103.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 31.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 13.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 12.sērija.
23.10 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.15 Čikāgas sardzē. Seriāls. 13.sērija.
1.05 Dzīvīte.
1.25 LNT ziņu «Top 10».
2.10 Attīstības kods 3.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Leģendas. Seriāls. 10.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 7.sērija.
6.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
6.45 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.20 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
7.40 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 100.sērija.
8.10 Kobra 18. Seriāls. 2.sērija.
9.15 Gatavo 3.
9.55 Māmiņu klubs.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 8.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. eriāls. 2016.g. 9. un 10.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 36. un 37.sērija.
16.55 Kobra 18. Seriāls. 3.sērija.
18.00 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 101. un 102.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 37.sērija.
21.00 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 6.sērija.
22.35 Motīvs? 3. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
23.35 Skaistule un briesmonis 4. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
0.30 Nekā personīga.
1.30 Sveika, Rīga!
2.00 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
2.25 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.15 UgunsGrēks 17. Seriāls. 37.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Otrdiena, 28. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Persijā. 10.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2405.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 141.sērija.

10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 Sporta studija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 9.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Seriāls (ar subt.). 2012.g. 140.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2405.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Dziedātājs Normunds Rutulis.
20.30 Panorāma.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Ķīna – tiesības piedzimt. Dokumentāla filma.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Hokings. Lielbritānijas biogrāfiska drāma (ar subt.). 2004.g.
1.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts.*
10.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 8.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Šveice – Latvija.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 126.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 711.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 3.finālspēle.
22.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
23.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 45.sērija.
23.55  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
0.50  Āfrika no putna lidojuma. Dok. f. cikls (ar subt.). 2.sērija.
1.50 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 2010.g. 17.sērija.
10.15 Televeikala skatlogs.
10.35 Karamba! Humora raidījums.
11.10 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 104. un 105.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 32.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 14.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 39.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Inga Lindstrēma. Mīlas valgos. Melodrāma. 2006.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm. Seriāls. 2014.g. 5.sērija.
0.10 Dzīvīte.
0.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 38. un 39.sērija.
2.05 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 1.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 8.sērija.
6.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
6.45 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.20 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
7.40 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 101. un 102.sērija.
8.40 Kobra 18. Seriāls. 3.sērija.
9.40 Motīvs? 3. Seriāls. 6.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 9.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 2016.g. 11. un 12.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 37. un 38.sērija.
16.55 Kobra 18. Seriāls. 4.sērija.
18.00 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 103. un 104.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 38.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 16.sērija.
22.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
23.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
24.00 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
1.35 Leģendas. Seriāls. 10.sērija.
2.25 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.15 UgunsGrēks 17. Seriāls. 38.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Trešdiena, 29. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Indijā. 1.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2406.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 142.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 10.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Seriāls (ar subt.). 2012.g. 141.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2406.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija.
19.30 Ciemiņš virtuvē.

TV PROGRAMMA
20.30 Panorāma.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Adreses.*
23.05 Nakts ziņas.
23.20  Musketieri 2. Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
1.20  Ķīna – tiesības piedzimt. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Adreses.*
9.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums.*
9.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
(angļu val., ar subt.).
10.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 9.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.50 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
12.20 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
12.50 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Īsā programma
sieviešu vienslidojumos. Pārraide no Helsinkiem Somijā.
16.40 Aculiecinieks.*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.10 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma pāru slidojumos.
19.10 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 4.finālspēle.
22.05 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
22.50 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Īsā programma
pāru slidojumos. 2.daļa.
1.15  Senie festivāli. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 2010.g. 18.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 32.sērija.
11.45 Inga Lindstrēma. Mīlas valgos. Melodrāma. 2006.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 33.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 15.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 17.sērija.
22.10 Mierinājums. ASV detektīvtrilleris. 2016.g.
0.10 Dzīvīte.
0.30 Košākai dzīvei 4.
1.05 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
1.45 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 40.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 2.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 9.sērija.
6.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
6.45 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.20 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
7.40 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 103. un 104.sērija.
8.40 Kobra 18. Seriāls. 4.sērija.
9.40 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 16.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 10.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 2016.g. 13. un 14.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 38. un 39.sērija.
16.55 Kobra 18. Seriāls. 5.sērija.
18.00 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 105. un 106.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 39.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 2. Realitātes šovs. 2017.g. 9.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām. 17.sērija.
23.15 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 9.sērija.
0.10 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 1.sērija.
1.10 Skaistule un briesmonis 4. Seriāls. 9.sērija.
2.00 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 13. un 14.sērija.
2.55 UgunsGrēks 17. Seriāls. 39.sērija.
3.25 TV3 ziņas.
3.55 Bez tabu.
4.30 Mūsdienu Latvijas garša 2. 3.sērija.

Ceturtdiena, 30. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Indijā. 2.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2407.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 143.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 11.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Seriāls (ar subt.). 2012.g. 142.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2407.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija.
19.30 Satikšanās. Mariss Jansons un Raimonds Pauls.*
20.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.
20.30 Panorāma.
21.15 Karaliste.
21.45 Latvijas kods. Skola «Murjāņi». Dokumentāla filma.
22.15  Tilts 3. Seriāls (ar subt.). 2014.g. 6.sērija.
23.25 Nakts ziņas.
23.40 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
1.25 Tieša runa (ar surdotulk.).*

Ceturtdiena, 2017. gada 23. marts

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
9.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.
10.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 10.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 Aculiecinieks.*
13.15 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.45 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.20 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma vīriešu vienslidojumos.
17.45 Latvijas sporta varoņi. Dukuru mezgls.*
18.25 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
18.55 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma pāru slidojumos.
22.00 Personība. 100 g kultūras.*
23.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.45 Sporta studija.*
0.35 LTV – 60. Zelta arhīvs. M.Naumovas koncerts.*
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte. Tikšanās ar jauna latviešu detektīvromāna autori
Janu Veinbergu.
9.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 2010.g. 19.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 33.sērija.
11.45 Uta Danella. Saldā vasara. Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 34.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 16.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 41.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 4.sērija.
22.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 4. Realitātes šovs (ar subt.).
0.45 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 13.sērija.
1.25 Dzīvīte.
1.45 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 41.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 3.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 10.sērija.
6.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
6.45 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.20 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
7.40 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 105. un 106.sērija.
8.40 Kobra 18. Seriāls. 5.sērija.
9.40 Iebraucēji. Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 11.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 2016.g. 15. un 16.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 39. un 40.sērija.
16.55 Kobra 18. Seriāls. 6.sērija.
18.00 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 107. un 108.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 40.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
22.00 Motelis. ASV spriedzes filma. 2014.g.
0.10 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 2. un 3.sērija.
2.00 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
2.30 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 15. un 16.sērija.
3.15 UgunsGrēks 17. Seriāls. 40.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Piektdiena, 31. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Indijā. 3.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 10.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 144.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 4.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Brīnumskapja skola.*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 12.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 143.sērija.
17.00 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 10.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma.
21.15  Inspektors Benkss 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Tilts 3. Seriāls (ar subt.). 2014.g. 6.sērija.
1.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 4.sērija.
2.05  Musketieri 2. Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
3.55 Aizliegtais paņēmiens.*
4.45 Sporta studija.*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
8.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
9.05 Ciemiņš virtuvē.*

10.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 11.sērija.
10.55 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Inese pirmā! Dokumentālā filma par Inesi Jaunzemi.
12.20 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma dejās uz ledus.
16.10 Spēles veselībai. Dokumentāla filma.
16.25 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma sieviešu vienslidojumos.
19.10 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 5.finālspēle.
22.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
22.35 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Īsā programma
sieviešu vienslidojumos. 2.daļa.
1.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
2.20 Leģendārie albumi. «Steely Dan». Dok. f. (angļu val., ar subt.).
3.15 Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas.*
4.45 LTV – 60. Zelta arhīvs. Tonis.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 2010.g. 20.sērija.
10.15 Televeikala skatlogs.
10.30 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 34.sērija.
11.50 Lietus krāsa. ASV drāma. 2014.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 35.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 17.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 42.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 5.sērija.
21.50 Puika. Rīgas kinostudijas ģimenes filma. 1977.g.
23.50 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.40 Dzīvīte.
2.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 42.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 4.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 11.sērija.
6.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
6.45 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.20 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
7.40 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 107. un 108.sērija.
8.40 Kobra 18. Seriāls. 6.sērija.
9.40 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 5.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 12.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 2016.g. 17. un 18.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 40. un 41.sērija.
16.55 Kobra 18. Seriāls. 7.sērija.
18.00 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 109. un 110.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 41.sērija.
21.00 Rozā pantera. Komiska piedzīvojumu filma. 2006.g.
23.00 Jandāliņš gaisā. ASV komēdija. 2004.g.
0.30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
1.05 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 4.sērija.
2.00 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 17. un 18.sērija.
2.55 UgunsGrēks 17. Seriāls. 41.sērija.
3.25 TV3 ziņas.
3.55 Bez tabu.
4.30 Mūsdienu Latvijas garša 2. 4.sērija.

Sestdiena, 1. aprīlis
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Ronja – laupītāja meita. Ģimenes filma (ar subt.). 1984.g.
12.50 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 14. un 15.sērija.
13.55 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
14.30 Ciemiņš virtuvē.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Planēta Zeme 2. Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Jauni atradumi jau zināmās ielās.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25  Auni. Traģikomēdija. 2015.g.
23.10 Grupas «Labvēlīgais tips» koncerts «Kurvis».*
1.40 Spēlmaņu cilts. Kārlis Pamše.*
2.15 Dailes teātris. Jaunākie laiki. Dokumentāla filma.
3.45 Imanta – Babīte.*
4.20 Starptautiskais 35. sporta deju festivāls
«Baltic Grand Prix 2016».*
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls.
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 100 līdz 100.*
7.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
9.35 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.20 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
10.50 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.
15.05 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
15.45  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.15 Karaliste.*
16.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija.

Ceturtdiena, 2017. gada 23. marts
19.30 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.
22.45  Nemiera gars 6. Speciālizlaidums. Dok. f.
23.35  Inspektors Benkss 3. Lielbritānijas detektīvseriāls. 1.sērija.
1.20 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
2.05 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
2.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
3.45 Aculiecinieks.*
4.00  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
5.45 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 70.sērija.
7.25 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 8.
10.30 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 4.sērija.
11.15 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 13.–15.sērija.
14.35 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona.
Realitātes šovs. 2011.g. 3.sērija.
15.35 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 800 vārdi 2. Austrālijas seriāls. 2016.g. 1. un 2.sērija.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 106. un 107.sērija.
23.40 Pasēdēsim cietumā! ASV komēdija. 2006.g.
1.20 Uta Danella. Saldā vasara. Vācijas melodrāma. 2009.g.
2.50 Lietus krāsa. ASV drāma. 2014.g.
4.10 LNT brokastis.

TV3
5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 5.sērija.
5.40 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
6.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
7.10 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
8.10 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.40 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
9.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Gatava pārvērtībām. 17.sērija.
12.00 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 6.sērija.
13.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
14.50 Es mīlu tevi, Latvija! 3.
17.00 Rozā pantera. Komiska piedzīvojumu filma. 2006.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Mošķīšu universitāte. ASV animācijas filma. 2013.g.
21.35 Ātrs un bez žēlastības 4. ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
23.45 Motelis. ASV spriedzes filma. 2014.g.
1.50 Iebraucēji. Seriāls. 1. un 2.sērija.

Latviešu valodas bezmaksas kursi!
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
2017. gada 3. aprīlī uzsāk kursantu reģistrāciju
projektā «Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi
pieaugušajiem Jelgavā» (Nr.2017.LV/LV/8).
Kursos tiks reģistrēti 60 Jelgavas pilsētas un Zemgales
reģiona mazākumtautību iedzīvotāji, tajā skaitā prioritāri
jaunieši vecumā līdz 25 gadiem.
Mācībām nevar pieteikties bezdarbnieki, darba meklētāji
un skolēni.
Reģistrācija notiks Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33, Jelgavā.

Reģistrācijas laiks:

pirmdien no plkst.9.30 līdz 19.30;
otrdien – ceturtdien no plkst.9.30 līdz 17.30;
piektdien no plkst.9.30 līdz 15
(pārtraukums no plkst.13 līdz 14).
Lūdzam ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.
2017. mācību gadā tiks organizētas četras grupas
mācībām A1, A2, B1, B2, C1 valodas prasmes līmeņos.
Kursu apjoms – 100 mācību stundas.
Mācību sākums – 2017. gada 24. aprīlī.
Plašāka informācija – pa tālruni 63082101 vai
mājaslapā www.zrkac.lv.
Kontaktpersona – Astra Vanaga, projekta vadītāja,
tālrunis 29222737.
Sludinājums «Latviešu valodas bezmaksas kursi!» ir
sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu
atbalstu.
Par sludinājuma «Latviešu valodas bezmaksas kursi!»
saturu atbild Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrs.
Jelgavas 4. vidusskola izsludina uzņemšanu
pirmsskolas izglītojamo sagatavošanā
(sešgadnieku grupā, 18 vietas) no 27. marta.
Pieteikšanās:
Jelgavas 4. vidusskolas 21. kabinetā no plkst.9 līdz
15 (tālrunis 63029555).
Iestājoties skolā, vecāki vai bērna likumiskais
pārstāvis uzrāda:
• personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
• bērna dzimšanas apliecību.

«Vārds uzņēmējiem»
«LPComputer» – tagad citās telpās

SIA «L-Solutions» datortehnikas veikals serviss
«LPComputer» mainījis atrašanās vietu. Turpmāk
savus esošos un jaunos klientus tas gaidīs plašās un
gaišās telpās Jelgavā, Lielajā ielā 34. Klientu ērtībām
pieejama bezmaksas autostāvvieta. Darba laiks: no
pirmdienas līdz piektdienai – no pulksten 8.30 līdz
17.30; sestdien, svētdien – slēgts.
Tālrunis 27012213; e-pasts info@lpcomputer.lv.

TV PROGRAMMA

2.35 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 5.sērija.
3.15 Mūsdienu Latvijas garša 2. 5.–7.sērija.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 2. aprīlis
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 5.sērija.
11.00  Āfrika no putna lidojuma. Dok. f. cikls (ar subt.). 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Personība. 100 g kultūras. Mūziķi brāļi Petrauski.*
14.15 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50  Zoodārzu mazuļi 2. Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.sērija.
16.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Gunārs Ordelovskis.
17.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Rozamunde Pilčere. Pilnīgi negaidīti.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma.
20.50 «De facto».
21.25  TV PIRMIZRĀDE. Adelainas gadi. ASV un Kanādas
romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.
23.35 Karaliste.*
0.05  Planēta Zeme 2. Dokumentāla daudzsēriju filma (ar
subt.). 1.sērija.
1.05 Vīnes filharmoniķu koncerts Tokijā, 2016.*
2.50 Deju lieluzvedums «Gredzenus mijot».*
4.35 LTV – 60. Zelta arhīvs. Dziesma par dziesmu.*
5.05 Melu laboratorija (ar subt.).*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 100 līdz 100.*
7.00 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.

9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
11.30  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.05 Leģendārie albumi. «Steely Dan». Dokumentāla filma.
13.00  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.30 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.
16.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija.
19.30 Otrs brālis. Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
21.15  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 46.sērija.
22.15  Fortitūda. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 5.sērija.
23.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.00  Nemiera gars 6. Speciālizlaidums. Dokumentāla
daudzsēriju filma.
0.55 Sporta studija.*
1.45 Aculiecinieks.*
2.00 Dzimis Eiropā.*
2.30 100 līdz 100.*
3.30 Piezīmes uz albuma lapām.
Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
5.20 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 71.sērija.
6.40 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Bernards 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.25 Sirdsmīļā Monika. Latvijas seriāls. 4.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Košākai dzīvei 4.
10.30 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 16. un 17.sērija.
12.40 Galileo 3.
13.10 Laupīšana sieviešu stilā. Komēdija (ar subt.). 2014.g.
17.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers. Kriminālkomēdija. 2011.g. 7. un 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 108. un 109.sērija.
23.35 NCIS: Losandželosa. ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
1.15 Amerikāņi 3. Seriāls. 12.sērija.
1.55 Hūberts un Štallers. Kriminālkomēdija. 2011.g. 7. un 8.sērija.
3.30 Luī 5. Seriāls. 4.sērija.
3.50 LNT brokastis.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 6.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
5.40 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
7.00 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.25 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
7.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5.
Animācijas seriāls.
8.20 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Tikko precējušies. ASV romantiska komēdija. 2003.g.
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13.10 Tēta nedienas Latvijā 2. Realitātes šovs. 2017.g. 9.sērija.
14.55 Ātrs un bez žēlastības 4. ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
17.00 Mošķīšu universitāte. ASV animācijas filma. 2013.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.10 Kā aplaupīt debesskrāpi. Spraiga sižeta filma. 2011.g.
0.15 Jandāliņš gaisā. ASV komēdija. 2004.g.
1.50 Tikko precējušies. ASV romantiska komēdija. 2003.g.
3.30 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 6.sērija.
4.10 Mūsdienu Latvijas garša 2. 8. un 9.sērija.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 23. marts

Pūtēju orķestri godinās Ordelovski

Nākamajā nedēļas nogalē, 1. un 2. aprīlī, Jelgavas kultūras namā un Jelgavas Mūzikas vidusskolā notiks IX Latvijas pūtēju orķestru konkurss un IV starptautiskais pūtēju orķestru konkurss «Baltic open», kurā četrās grūtības
pakāpes grupās piedalīsies teju 50 orķestri no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, tostarp arī Jelgavas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris. Šīgada konkurss veltīts izcilā latviešu pūtēju orķestru diriģenta, pedagoga un komponista
Gunāra Ordelovska 90. jubilejai, tādēļ visās grupās viens no obligātajiem skaņdarbiem ir komponista maršs. «Arī
iepriekš esam piedalījušies šajā konkursā, bet šī būs īpaša reize, kurā godināsim jelgavnieku izcilo mākslinieku
G.Ordelovski,» vērtē Jelgavas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestra mākslinieciskais vadītājs Raitis Ašmanis. Viņš
papildina, ka arī maijā Jelgavā gaidāmie Pūtēju orķestru svētki aizritēs G.Ordelovska zīmē. Foto: Austris Auziņš

4. vidusskolas kolektīvi aicina satikties martā
 Jana Bahmane
Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības interesēm pieder
arī samērīga privātpersonas tiesību un
tiesisko interešu ievērošana. Pieņemot
lēmumus, valsts un pašvaldības iestādei
jānodrošina samērīgums starp privātperAtceries, ka ikviena cilvēka tiesības ir
sonu un sabiedrības interešu ievērošanu. jāsamēro ar citu cilvēku tiesībām.

Pasākumi pilsētā
Teātra svētki 2017 Jelgavā
23. martā pulksten 15 – ciemos pie bijušā Jelgavas profesionālā teātra. Ieeja – bez
maksas (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
24. martā pulksten 19 – muzikāls uzvedums «Vēlreiz kā pirmoreiz». Piedalās Jelgavas spēlējošie un dziedošie aktieri. Populāras latviešu un ārzemju melodijas par teātri
«Rampa band» izpildījumā. Režisore D.Vilne. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
26. martā pulksten 12, 15 – izglītojoši izklaidējoša izrāde bērniem ar rotaļām un
radošām darbnīcām «Teātra spēle». Piedalās Jelgavas Jaunais teātris. Biļešu cena –
€ 1 (kultūras namā «Rota» Garozas ielā 15).
25. martā pulksten 15 – pianistes Diānas Zandbergas solokoncerts «Gleznas
klavierēm». Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
26. martā pulksten 14 – Latvijas pareizticīgās baznīcas vīru kora «Logos» koncerts
«Lielā gavēņa dziedājumi». Ieeja – par ziedojumiem (4. vidusskolā Akmeņu ielā 1).
26. martā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: M.Kamoleti «Pidžama
sešiem». Aktieri izspēlēs asprātīgu, negaidītu un smieklīgu notikumu pilnu vakaru
kādā franču ģimenē. Režisore – D.Vilne. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
30. martā pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Garākais ceļš uz tālāko vietu».
Stāsti par ekspedīciju uz Pita salu Jaunzēlandē. Vakara viesi – Dainis Pudelis un Ivars
Brencis. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
31. martā pulksten 19 – Marijas Naumovas koncerts «Uz ilūziju tilta». Programmā – dziesmas ar J.Petera un K.Vērdiņa vārdiem. Mūzikas autors – franču ģitārspēles
virtuozs manouch stila ģitārists Sebastien Giniaux. Piedalās franču mūziķi: S.Giniaux,
Samy Daussat, Laurent Epstein, Oliveir Lorang, Maryll Abbas, Meivelyan Jacquot.
Biļešu cena – € 8 – 25 (kultūras namā).
31. martā pulksten 19 – koncerts «Mēs tikāmies martā». Piedalās skolas kori
«Spīguņi», «Spīgo», «Kārkli pelēkie zied», Dobeles ģimnāzijas vīru ansamblis «KPTT»,
Lielplatones vīru ansamblis «Tikai Tev», Lielplatones jauktais ansamblis «Vīnava», Žoržs
Siksna un Jelgavas Tirkīza ansamblis. Ieeja – bez maksas (4. vidusskolā Akmeņu ielā 1).

Izstādes
No 27. marta – vizuāli plastiskās mākslas izstāde, kurā aplūkojami Zemgales
novada vizuāli plastiskās mākslas skolēnu skates darbi (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
Līdz 1. aprīlim – Voldemāra Kokareviča gleznu izstāde «Dabas mirkļi» (pilsētas
bibliotēkā).
Līdz 9. aprīlim – M.Stumbra (1942 – 2014) piemiņas gleznu izstāde (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 20. aprīlim – Jaņa Rozentāla mākslas skolas skolotāju darbu izstāde «Rožu
pavasaris» (Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
Līdz 22. aprīlim – izstāde «Edvīna Kalnenieka dekorācijas izrādēm» (kultūras nama
2. stāva galerijā).
Līdz 28. aprīlim – Andas Ivuškānes gleznu izstāde «Saulrieta krāsas» (Jelgavas
tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).

31. martā pulksten 19 Jelgavas 4. vidusskolas koncertzālē izskanēs koncerts
«Mēs tikāmies martā»,
kurā muzicēs skolas kolektīvi «Spīgo», «Spīguņi»
un «Kārkli pelēkie zied»,
kā arī sadraudzības ansambļi.
«Koncerta ideja ir sapulcināt mūsu
skolas draugu kolektīvus, ar kuriem
jau esam kopā muzicējuši, jo ikdienā
iestājas tāda kā rutīna – katrs dara
savas lietas, bet šī ir lieliska iespēja
mums visiem satikties, lai pamuzicē-

tu,» stāsta koncerta mākslinieciskais
vadītājs Ingus Leilands. Viņš papildina, ka katrs koris izpildīs pašu
izvēlētus skaņdarbus, taču kopumā
koncertprogramma būs pavasarīgās
noskaņās – viegli tverama.
«Protams, pavasarī mums sevi
uzturēt formā palīdz skates, tādēļ
koncertā izskanēs arī skaņdarbi no
Dziesmu un deju svētku repertuāra,» tā I.Leilands. Viņš atklāj, ka
ideja par satikšanos martā radās
pirms pāris gadiem. «Iepriekš pavasara koncerti lielākoties saistījās
ar gatavošanos skatēm, bet tad
mēs nolēmām, ka varētu aicināt arī
vieskolektīvus,» skaidro koncerta
mākslinieciskais vadītājs. Dalību

koncertā apstiprinājis arī dziesminieks Kārlis Kazāks. «Viņš ir mūsu
skolas absolvents, kurš muzicējis
arī skolas pūtēju ansamblī – mums
vienmēr ir bijusi ļoti laba sadarbība,»
stāsta I.Leilands.
Koncertā piedalīsies Jelgavas 4. vidusskolas kori «Spīguņi», «Spīgo» un
vīru ansamblis «Kārkli pelēkie zied»,
Dobeles ģimnāzijas vīru ansamblis
«KPTT», Lielplatones vīru vokālais
ansamblis «Tikai Tev» un jauktais
ansamblis «Vīnava», Žoržs Siksna
un Jelgavas Tirkīza ansamblis, kā
arī dziesminieks K.Kazāks.
Pasākumu Jelgavas 4. vidusskolas
koncertzālē bez maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents.

Ar lekciju un izstādi vēstīs
par romu holokaustu Latvijā
 Jana Bahmane

«Nevienā mācību materiālā
nav informācijas par romu
holokaustu, bet mums
sava vēsture ir jāzina, lai tā
vairs neatkārtotos,» vērtē
biedrības «Romu kultūras
centrs» vadītāja Roksana
Rudeviča. Ceturtdien, 6.
aprīlī, Sabiedrības integrācijas pārvaldē ar lekciju
par romu kultūru un vēsturi
tiks atklāta izstāde «Romu
holokausts Latvijā (1941 –
1945)», kas informatīvos
stendos atspoguļos faktus
par romu holokausta norisi
Latvijā Otrā pasaules kara
laikā.
«Romu holokausts Latvijā līdz
šim nebija pētīts, bet, kad to oficiāli
atzina Eiropā, tā izpētei vairāk sākām pievērsties arī Latvijā,» stāsta
R.Rudeviča, papildinot – ir vācu
fondi, kas piešķir kompensācijas genocīda upuriem, bet, lai tās saņemtu,
nepieciešams pierādīt, ka Latvijas
teritorijā romu holokausts tiešām ir
noticis. Aculiecinieku stāsti norāda

uz apmēram 8000 romu genocīda upuriem Otrā pasaules kara periodā, bet
dokumentāli pierādīta ap 3000 romu
noslepkavošana. «Noslepkavoti tika
aptuveni divas trešdaļas no Latvijā
tolaik dzīvojošajiem romiem,» papildina Romu kultūras centra vadītāja.
Dokumentāli ir pieradīta romu iznīcināšana vairākos Latvijas apriņķos.
Piemēram, Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas Ārkārtas komisijas
izmeklēšanas dokumenti liecina, ka
1942. gada 27. un 28. maijā arestēja
un 13 kilometrus no Jelgavas, Ērmiķu
priedēs, nošāva 280 romus. Ir arī liecības, ka 1943. gada rudenī Sērmuižas
koncentrācijas nometnē bija ieslodzīti
250 romi – tos nošāva mežā desmit kilometrus aiz Jelgavas. «Esam apkopojuši daudzus dzīvesstāstus – tos nebija
iespējams lasīt vieglu sirdi.» Līdz šim
kopumā izpētīti 45 000 dokumentu,
bet darbs vēl aizvien turpinās.
Pasākums 6. aprīlī pulksten 10.30
sāksies ar dalībnieku reģistrāciju,
bet pulksten 11 notiks lekcija, kurā
romu kultūra un vēsture tiks apskatīta ne vien Latvijas, bet arī Eiropas
kontekstā. Lekciju vadīs organizācijas
«Starptautiskā romu apvienība» prezidents Normunds Rudevičs un Romu

kultūras centra vadītāja R.Rudeviča.
«Uz šo lekciju aicinām izglītības iestāžu speciālistus un pedagogus, sociālos
darbiniekus, tāpat īpaši gaidīti jaunieši, jo nevienā mācību grāmatā romu
holokausta tēma nav atsevišķi aplūkota,» tā R.Rudeviča. Bet pēc pulksten
13 tiks atklāta izstāde, kas uz desmit
informatīviem stendiem atspoguļos
pētījuma laikā atklāto informāciju par
romu holokaustu Latvijas teritorijā
Otrā pasaules kara laikā. Šī izstāde
pirmo reizi eksponēta 2015. gadā
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā
bibliotēkā. Līdz šim tā izrādīta ne
vien vairākās Latvijas pilsētās, bet arī
Lietuvā, Igaunijā un Čehijā. Izstādes
atklāšanas pasākumā uzstāsies arī
tradicionālās romu mūzikas kolektīvs
«Ame Roma».
«Īstenojot šo projektu, mēs vēlamies
sekmēt arī romu holokausta piemiņas vietas izveidi Latvijā. Daudzviet
Eiropā šādas vietas jau ir, bet mēs
piemiņas brīžos parasti pulcējamies
pie Daugavas, laižot upē ziedus,» tā
R.Rudeviča.
Pasākumu organizē Kultūras ministrija sadarbībā ar Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldi un biedrību
«Romu kultūras centrs».

